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Indledning v/ Carsten
Afbud fra : Isak Holm
Kaffe: Helle
Pause efter punkt 7

EMNE
1.
2.

TID

Godkendelse af dagsordenen
Orientering fra
5
formandskabet
Orientering fra udvalgene
15

BESLUTNING
Dagsorden blev godkendt.
Birgitte og Vita har haft deres første formandskabsmøde.
Menighedsplejen: Der har været årsmøde, Conny er holdt
og Martin Rask har sagt ja til at være med.
Torben doktor er formand.
Arbejdet med feriehjælp er gået i gang. For de der ikke får
ferietur, vil der blive lavet et en tur til WOW-parken med
efterfølgende spisning i kirken.
Samarbejder på tværs af generationer giver gode
oplevelser og gode resultater.
Jubilæumsudvalg: mandag til fredag op til
jubilæumsdagen lørdag den 21. vil der være
arrangementer hver aften med spisning.
Pr – medie konsulent fra Viborg vil rådgiver om, at lave
små film som efterfølgende ligges ud på YouTube lave en
Film som fortæller Nørrelands historie.
Der vil også blive lavet en præsentations video.

3.

Kunstudvalg: Lån af billede skal nydes – det skal snart
sendes retur.
Kirkegårdsudvalget: Der arbejdes med kirkegårdscafe i
begge kapeller. Der arbejdes med bemanding og drift af
cafeerne.

Orientering fra præsterne

4.

10

Jakob
Projekter bliver brugt til nadver sange i ferieperioder så
folk ikke behøver, at tage salmebøger med. Der kunne
være et ønske om, at farsi sangene også var oversat til
dansk på samme slides.
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Carsten:
Har haft studieuge – skrevet artikler omkring arbejdet
med asylarbejdet.
På næste møde vil der blive en evaluering af israelturen.
Rigtig god tur - mange konfirmander gav udtryk for, at det
nu gav et andet perspektiv for at blive konfirmeret. –
mange også forældrene var rigtig godt tilpas med turen.
Turen giver også god omtale af kirkerne i byen.
Orientering fra
personalerepræsentanten

10

Der er god stemning blandt personalet.
Til begravelser / bisættelser er der p.t. kun en sanger. Det
er i underkanten. Menighedsrådet ønskerat det tages op i
kirkebestyrelsen og få dette kan ændres.
Der har været henvendelse fra Rema ang. belysning på
parkeringspladsen.

Orientering fra daglig leder
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Birgitte orienterede.

Opfølgning på punkt 9 og 10
fra MR-mødet i januar.
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Om forandring af buen – Der er hjemtaget tilbud på om
forandringen.
Omkring nedtagning af korbænke og planing af gulvet
foreslår stiftet, at dette tages med i helhedsplanen.
Alle ændringer til helhedsplanen vil blive samskrevet og
behandlet på næste møde.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Økonomi og kirkeliv.
Bilag 1 a og b

Ønske om abonnement på
kirke.dk
https://www.kirke.dk/abonn
ementsbetingelser
Postlisten

11. Emner til kommende møder
12. Evt.

Økonomi for 2018 blev gennemgået og enkelte områder
blev vendt. staben. Der arbejdes videre med de
overordnede linjer.
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Det blev besluttet ikke at abonnerer på WWW.kirke.dk
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